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Landsbyposten
udgives af, på det årlige repræsentantskabs-
møde (generalforsamling), valgte bladudvalg. 
Repræsentantskabet består af lokalområdets for-
eninger m.m., som er medlem af Landsbyposten. 

Bladet redigeres af 
Sidsel Nordby (Se bagsiden). 

Bladet er trykt hos 
DigiSource, Viborg. 

Bladudvalget: 
Navn: Telefon:
Steen Knudsen (Formand) 60 65 02 42
Bjarne Lefevre Larsen (Næstform.) 61 72 16 57
Kirsten Lindholt (Kasserer) 30 29 91 71 
Kirsten Mortensen (sekretær) 21 65 20 75
Sidsel Nordby (Redaktør) 20 84 86 60

Sidsel Nordby forbeholder sig ret til copyright på 
egne illustrationer og annoncer produceret til 
bladet.

Bladet udkommer 6 gange om året 
i slutningen af ulige måneder. 

Deadline: Den 5. i ulige måneder. 

Oplag: 690 stk. 

Abonnement kan tegnes for 125 kr. 
Bladet tilsendes 6 gange om året.

S/H annonce priser:  Pr. blad Pr. år
Helside 450,- 2.250,-
1/2 side 275,- 1.375,-
1/4 side 200,- 1.000,-

Farve - annonce priser:  Pr. blad Pr. år
Helside 600,- 3.000,-
1/2 side 375,- 1.875,-
Alle annoncepriser er excl. moms. 

Bogen Almind Sogn - før og nu 
– udkommet i 2009. Den er husstandsomdelt 
sammen med Landsbyposten april/maj ’09. Bogen 
er tænkt som en velkomstgave til nye tilflyttere. 
Bogen fås ved henvendelse til 
formændene for Almind Borgerforening og 
Birgittelyst Grundejerforening.
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Forsidebillede taget af:
Sanne Stadsbjerg, Rindsholmvej 2, Almind .

JOHNS
BLOMSTER

… stedet hvor du køber smukke
 blomster til rimelige priser!

 • dekoration • brudebuketter
 • kranse • kistepyntning

86 62 27 03
Daglig 9-17 .30
Fredag 9-18 .00
Lørdag 9-13 .00
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Aut.VVS installatør   Jesper Bjerregaard
Hasse lvænget  15   -   Hald  Ege 
8800 Viborg….…....…..86 63 84 34
Fax..............................86 63 88 34
E-mai l :  ha ldegevvs@tdcads l .dk
N A T U R G A S  -  O L I E F Y R
BIOBRÆNDSEL - SOLVARME

HALD EGE
VVS

RENGØRINGSHJÆLP SØGES 
til Almind Kultur- & Forsamlingshus

Da vores nuværende rengøringshjælp skal videre i 
uddannelsessystemet, søges m/k til rengøring i 

Almind Kultur- & For-samlingshus .

Henvendelse til: 
Birtha Jessen på 

telefon 20 83 99 25 
for yderligere information . 

Almind Kultur- og 
forsamlingshus
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LOKALE BILLEDER
TIL FORSIDEN AF LANDSBYPOSTEN

Vi mangler altid gode lokalbilleder eks . af naturen eller 
begivenheder, til forsiden af Landsbyposten .

Så har du nogle gode billeder liggende, eller lyst til at tag 
et par stykker, så send dem til os på:
landsbyposten@gmail.com 

Det skal være høj opløsning, fuld farve og orginal filen . 
SMS kan desværre ikke bruges . 
Vi fortrækker billeder taget på højkant: 

Har du flere billeder så send dem enelig til os, vi gemmer 
dem og bruger billedene når det passer ind .

Vi modtager med glæde og kvitter naturligvis med 
fotografens navn i bladet :-)

Håber at høre fra jer!

Skøn sommer derude .

Venlig hilsen
Redaktionen 

EFTERLYSNING
Redaktionen

X3
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ALT I HVIDEVARER 
DIN LEVERANDØR I: 

· El-installationer 
· Centralstøvsuger 
· Serviceaftaler 
· Tele/datainstallationer 
· Solceller 

· Boligventilation 
· Døgnvagt 
· Landbrug 
· Industri 
· Alarm 
 

Komplette 
el-løsninger 

Salg og service af 
hårde hvidevarer 

 
AUT . ELEKTROINSTALLATØR              

Højgårdsvej 24 · Thorning · 8620 Kjellerup     
Telefon 86 88 06 55 · www .brodlos .dk 



9

Tak for hjælpen til rengøringsdagen

Der skal lyde en stor tak til det store fremmøde, 
i forbindelse med rengøringsdagen i Almind 

Kultur- og Forsamlingshus den 29 . maj 2018 . 

Der blev gjort rent inde og ude, ryddet op, 
klippet hæk osv . 

Dagen sluttede med hygge omkring grillen .

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for 
Almind Kultur- og Forsamlingshus

Almind Kultur- og 
forsamlingshus
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A/B Pensionistforening
Efterårsprogram 2018:

Almind/Birgittelyst Pensionistforening .

10/9-18 Kl . 14 .00 Vinderup Musik underholder med sang og musik . 

24/9-18 kl . 14 .00  Foredrag med Jens Frydendal .
       Livet er farligt – man kan dø af det!
8/10-18 kl . 13 .00  Efterårstur til Mønsted Kalkgrubber, kaffe på Grønhøj   
       Kro .

22/10-18 kl. 14.00 Foredrag med Niels Studstrup. «Mit flyvske liv».

5/11-18 kl . 14 .00   Hammer Bakker Band underholder med sang og   
        musik .

19/11-18        Foredrag med Domprovst Thomas Frank .
        «Vikingernes vej til Byzan – en nutidig rejseberetning i   
        vikingernes fodspor .
          En kajakrejse på de russiske floder.
        Dette foredrag holdes sammen med Menighedsrådet   
        for Almind
        –
        Sjørslev - Lysgård .
        Nærmere om dette senere .

28/11-18 Kl . 12 .30 Juletur til Øster Skovgård Julehandel .

3/12-18 kl . 14 .00   Juleafslutning .



11

 

FOREDRAG 
med Thomas Frank.

I samarbejde med Menighedsrådet for Almind 
– Sjørslev – Lysgård har vi fået arrangeret et 

foredrag med Domprovst Thomas Frank.

Mandag d. 19/11 - 2018

”Vikingernes vej til BYZAN – en nutidig 
rejseberetning i vikingernes fodspor .
En kajakrejse på de russiske floder .

Dette foredrag afholdes i 
Almind Kultur- og Forsamlingshus, 

Rindsholmvej 55, Almind, 8800 Viborg .

Så HUSK!! 
Allerede nu at sætte kryds i kalenderen .

Nærmere detaljer kommer senere.

A/B Pensionistforening
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Kør årstiden sikkert
i møde på nye dæk og alufælge

86 66 75 90
Åbningstider:
Mandag - fredag 18 .30-21 .00 Lørdag 10 .00-15 .00 Tirsdag LUKKET

v/ Claus Jespersen  ·  Rindsholmvej 2  ·  Almind  ·  8800 Viborg

Tlf. 20 12 30 80

Levering af sand, granit m.m.

Containerudlejning

Specialtransport

Kranarbejde udføres
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Torsdagsklubben i Lysgård

Torsdag den 16. august 
er der udflugt til Cykelmuseet i Ålestrup .

Vi mødes ved Landsbyhuset kl . 12:30 . 
fylder bilerne og kører til Ålestrup .

Efter besøget på museet, kører vi til Rosenparken, 
hvor vi drikker vores medbragte kaffe . 
På vejen hjem spiser vi aftensmad hos 

Den Rullende Kok i Bjerregrav . 

Udgifterne betales af deltagerne.

Vintersæsonen 2018-2019 starter torsdag 
den 13 . september i Landsbyhuset i Lysgård .

Eventuel mere information fås hos 
Tage Nielsen på tlf . nr . 61 34 98 24

LYSGÅRD
Torsdagsklubben
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Hyggelige lokaler til både store og små fester,  
receptioner, foredrag, møder og mange andre aktiviteter.

Vi har ingen vært, men vi kan henvise til personer,  
der kan klare din/ jeres fest fra A til Z eller behjælpelig dermed efter ønske

Det er muligt at leje den lille sal (plads til ca. 75 pers.)  
eller hele huset (plads til 150 pers.). 

Stort, veludstyret køkken med bl.a. 2 store køleskabe,  
dybfryser, ovn, stort gaskomfur og opvaskemaskine. 

Huset er handicapvenligt med rigtig gode parkeringsforhold.

Udlejning: 
Gerda Bitsch    |   mail: villybitsch@gmail.com   |   Tlf.: 24 63 00 02

Rindsholmvej 55   |   Almind 8800 Viborg 
www.almindforsamlingshus.dk 

Priser 
Fest · Lille sal incl. køkken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050,-
Fest · Hele huset incl. køkken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850,-
Foredrag · Stor/lille sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050,-
Børnefødselsdag u/12 år · Lille sal  . . . . . . . . . . . . . . . 700,-
Køkken uden sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,-
Hvis ikke huset er udlejet kan huset lejes  
dagen før eller efter en lejeperiode . . . . . . . . . . . . . . . 350,-
Hyggebelysning til stor sal (20 lamper) . . . . . . . . . . . . 150,-
Forbrugsafgift pr. person  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50

Almind Kultur- og Forsamlingshus

Almind Kultur- og 
Forsamlingshus
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Sæson 2018 - 2019
Al gymnastik foregår i Almind Forsamlingshus

Vi glæder os 
til at se dig 

og din familie 
til vores 

aktiviteter!

Online
tilmelding

og betaling
på ABIF.DK

Tumlingerne
Børnetons
Floorball

Power-Gym
Cross Gym

Fit-ball 
Petanque

Tennis

Kom  
og vær 

med 
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Tumlingerne 
0-3 årige

V/ Julie og Maja
For alle børn ifølge med en voksen . 
Kom og vær med til en times sjov  

og leg med sang, dans  
og motoriske udfordringer .

Mandage fra kl .17 .00 - 18 .00
Opstart den 17. sep 2018.

Kontingent: 385 kr . incl . T-shirt . 

Power-Gym 
6-9 årige

V/ Steffen Møller og Malou
En times sjov med bl.a. floorball, 
rytmisk spring og leg på airtrack 

og redskaber . 
Onsdage fra kl .17 .00 - 18 .00
Opstart den 19. sep 2018.

Kontingent: 385 kr . incl . T-shirt . 

Gymnastik opstart i uge 38
Områdets hyggeligt idræts- og gymnastikforening. 

Her er plads til alle!

Tilmeldning og betaling sker på abif.dk. 
Ved spørgsmål kontakt Birtha Jessen på tlf. 20 83 99 25. 

Børnetons 
3-6 årige

V/ Jeanette og Emma
Igennem leg til musik og på  

redskaber skal vi drøne rundt,  
trille, rulle, hoppe og springe,  

mens mor og far venter udenfor . 
Tirsdage fra kl .17:00 - 18:00
Opstart den 18. sep 2018.

Kontingent: 385 kr . incl . T-shirt . 

Floorball

Kom og vær med – det er sjovt 
og giver sved på panden . 

Alle kan deltage . 
Onsdage fra kl .19 .30 - 20 .30 
Opstart den 19. sep 2018.

Kontingent: 600 kr . 



17

Tennis · vi spiller maj-oktober

Børnebadminton opstart i uge 38.
Leje af baner opstart i uge 38.

Tennis
Spil tennis på Alminds flotte tennisbane ved klubhuset på Vranumvej.

Banen er klar mellem 1 . maj til omkring 1 . oktober .
Pris: 500 kr . for fri afbenyttelse i 2018 . 

Kontakt Lars Overgaard på tlf: 22 78 91 99 for udlevering af nøgler . 

Fitball
V/ Kirsten Mortensen

Vi arbejder intenst med balance, smidighed, stabilitet, styrke, koordination og holdning .  
Al træning foregår med en stor træningsbold, til tider med elastikker og yoga øvelser .  

Øvelserne er så enkle at alle kan være med, men samtidig med masser af udfordringer .  
Har du lyst til at være med?
Onsdag fra kl . 18 .15 - 19 .15
Opstart den 19. sep 2018.

Kontingent: 565 kr . 

Cross Gym 
V/ Jesper og Ina Kjemtrup

Kom og vær med til Cross Gym, som er en funktionel styrke- og konditionstræning med 
smæk på . Det er høj-intens træning for hele kroppen . Vi laver simple, men udfordrende 

og varierende øvelser, hvor du bliver presset på både udholdenhed og styrke . Cross 
Gym er for alle over 18 år – uanset køn og fysik . Vi kæmper mod os selv og for os selv . 

Tirsdage fra kl .19 .00 - 20 .00
Opstart den 18. sep 2018. 

Kontingent: 565 kr . 

Petanque/boccia Vi spiller hele året
Petanque/boccia

I og udenfor klubhuset i Almind spiller vi petanque .  
Undervejs får vi kaffe og en hyggelig snak. Der er plads til flere.  

Tirsdage fra kl . 10 .00 - 12 .00 
Pris for hele året: 500 kr . 

Tilmeldning og betaling sker på abif.dk. 
Ved spørgsmål kontakt Birtha Jessen på tlf. 20 83 99 25. 



Viborg . Kjellerup
. Aut . kloakmester . Kloakrenovering . Kloak-TV

. Rendegraver m/u hammer
. Minigraver m/u hammer . Fjernvarme . Snerydning

. Anlægsarbejde . Entreprenørarbejde

Hurtigt og effektivt
Ring og få en uforpligtende snak

Tlf. 40 27 77 84  .  86 66 77 84

ENTREPRENØRFIRMAET

18

POPCORN  MASKINE 
LEJEPRIS 100,-
[DEPOSITUM 500,- ] 

STOR GRILL 
LEJEPRIS 100,-

SLUSH ICE MASKINE 
LEJEPRIS  200,-
[DEPOSITUM 500,- ]

8 STK

FLAGSTÆNGER M. FLAG
LEJEPRIS 100,-

PARTY-UDLEJLING
A/B STØTTEFORENINGEN

2 party-telte til hver 56 kuverter, 5x10 m.
Leje: 1 stk kr 500,- v/2 stk: kr 800,-
Depositum: Kr 1000,00 pr telt

Kontakt:        Tina Dam – mail: f.dam@privat.dk eller tel: 2818 1548 efter kl. 19.
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FRIT VALG

Godkendt i Viborg Kommune, hjælpen er gratis,  
når den er bevilget (visiteret) af Viborg Kommune.

MuLIGhed FoR eksTRA TILkøb
Indkøb, gåture, tøjvask… eller hvad du  

mangler en hjælpende hånd til…

udLeJNING

Borde og stole, porcelæn m.m.

Kontakt Elin Rasmussen, Syrenstien 5, for yderligere information 
mail@ek-erhvervsservice.dk  ·  Tlf.: 40 45 23 73 / 87 25 73 73

VI TILbydeR

Hjemmeservice / privat rengøring
– servicefradrag kan anvendes

Frit valg af praktisk hjælp 
ved Viborg Kommune

Hovedrengøring

Firmarengøring

Flotte og rummelige 
lokaler udlejes 
til fester, møder, undervisning m .m . 

• Handicapadgang og handicaptoilet .
• Service til ca . 60 personer .

Pris for udlejning: 
1000 kr . + medlemsskab af Landsbyhuset . 

Nærmere information og udlejning: 
Majbrit Ørgaard  . tlf .: 53 29 38 30                 

L  ndsbyhuset
 www.landsbyhuset-lysgaard.dk

ww
w.
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Menighedsrådet

17. august 2018 Babysalmesang kl. 10.15 
i Sjørslev Kirke
Babysalmesang for alle børn under 1 år - 8 fredage 
begyndende den 17  .august .
Pris pr . barn kr . 100 . 
Tilmelding til Laila på: 
lailatrier@hotmail .com eller tlf . 21707808

 
1.-2.-3. august 2018 
Sommerkirke i Konfirmandstuen i Sjørslev.
Se omtalen andet sted i bladet .

 
Livsmodsgruppen mødes 7. august og 4. september 2018  
fra 14.00-16.00 i Konfirmandstuen i Sjørslev
Livsmodsgruppen er et åbent fællesskab for alle enker/enke-
mænd . Enhver er velkommen og Inge Mader kan kontaktes  
for nærmere oplysninger .

15. august 2018 Konfirmandindskrivning 
i Konfirmandstuen – Adelvej 3, Sjørslev.
Alle der ønsker at blive konfirmeret i pastoratets kirker i maj 
2019 skal indskrives til forberedelse . Det foregår i tidsrum-
met 16.00-19.30 hvor konfirmanden og mindst en voksen 
møder op .
Husk dåbs/navneattest på konfirmanden.
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Menighedsrådet

18.-19. august 2018 24-timersløb i Viborg
Vores pastorat deltager igen i år i 24-timersløbet omkring 
Sdr . Sø i Viborg .
Har du lyst til at løbe en tur på Folkekirkens hold, så tilmeld 
dig hos bitten@endebunde .dk 
Vi kan også bruge hjælpere i teltet .

9. september 2018 ÅBEN PRÆSTEGÅRD i Sjørslev.
Vi starter med gudstjeneste i Sjørslev Kirke kl . 10 .00 .
Der vil være underholdning for børn og fortælling for de 
voksne . Vi holder også forsinket rejsegilde på haveskuret 
med alt hvad dertil hører .

3 temagudstjenester om kærlighed v/ Trine Hostrup og 
Inge Mader i Almind Kirke kl. 18.00
Datoerne er: 18. september, 16. oktober, 27. november.

23.september 2018 Familiehøstgudstjeneste og 
Dåbsjubilæum i Almind Kirke kl. 10.00
Efter gudstjenesten serveres der kaffe/saft og kage .

 
Litteraturkredsen starter igen i september måned.
Første mødeaften er onsdag den 26 . 9 .2018 kl . 19 .30 i 
konfirmandstuen i Sjørslev.
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Menighedsrådet

 
27. september 2018 Høst - og Jagtgudstjeneste kl. 18.00 
i Lysgård Kirke.
Efterfølgende serveres gule ærter i Landsbyhuset .
Tilmelding senest 20 .september 2018 til imje@km .dk
Pris pr . person kr . 50,-

Se yderligere oplysninger om alle arrangementerne i 
kirkebladet, på kirkernes hjemmeside eller FB

NYHED OMKRING KIRKEBIL
Som noget nyt har vi igen indført kirkebilen. Så har du brug 

for kørsel til og/eller fra kirke og arrangementer,  
kan du ringe og bestille en taxi.

Du skal blot ringe dagen før inden kl. 18.00. 
Det koster 20 kr., som afleveres til chaufføren. 

Ring til Frederiks Taxi, Tlf.: 86 66 10 45

”Fælleskørsel” ved at møde op ved sin egen sognekirke ½ 
time før et arrangement kan man få kørelejlighed til det sted 

i pastoratet, hvor arrangementet foregår.

Det står ud for arrangementet om der er ”fælleskørsel”.

 
Litteraturkredsen starter igen i september måned.
Første mødeaften er onsdag den 26 . 9 .2018 kl . 19 .30 i 
konfirmandstuen i Sjørslev.
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Grundejerforeningen 
Birgittelyst

Grundejerforeningen Birgittelyst
Her i sommervarmen først i juli 
hvor dette indlæg skrives er der 
mange gode ting at kigge tilbage 
på for vores område:
• Garden Games og ”Køb- 
 salg-bytte-dag”
• Sankt Hans
• Genåbning af vores kro

I forbindelse med sidste års 
Legedag/Halloween blev der som 
bekendt samlet en del penge ind 
i kraft af en velsponsoreret tom-
bola . Overskuddet var på 3 .300 
kroner . Dette beløb er øremærket 
til legepladsen/Oasen og nogle 
af pengene blev brugt på køb af 
legeredskaber til placering i en til 
lejligheden konstrueret opbevar-
ingsboks ved pavillonen – tak til 
vores formand Henrik Møller for 
tømrerarbejdet . 

Søndag den 27 maj mødtes børn 
og voksne i Oasen til hyggeligt 
samvær . Her blev legesagerne 
flittigt brugt og mens børnene 
hyggede sig havde de voksne 
mulighed for at købe-sælge-bytte 
varer fra gemmerne . Petanque-
banen var til lejligheden blevet 
ryddet for ukrudt og andet uvedk-
ommende, så der var også mu-
lighed for at prøve de nye pet-
anque-kugler . Fodboldbanen var 
ligeledes i brug ligesom mange 
af børnene blev malet i ansigtet 
mens de voksne kunne nyde en 
kop kaffe med kage . 

Legeredskaberne er permanent 
anbragt i legekassen ved Oasen, 
og vi kan kun opfordre til at bruge 
sagerne . Husk at placere dem i 
legekassen efter brug så tingene 
ikke forsvinder .

Næste legedag bliver afholdt 
sidst i oktober og i den forbin-
delse kan vi kun opfordre in-
teresserede til at melde sig til 
planlægning og gennemførelse af 
aktiviteten – gerne med en mail til 
undertegnede (lefevre@fiberpost .
dk) .

Der ligger billeder fra Garden 
Games og ”Køb-salg-byttedag” i 
grundejerforeningens facebook-
gruppe .

Den 8 . april havde Christina Ben-
dix varslet første dag i hendes 
initiativ til at starte træning for 
nye løbere . En 25 – 30 personer 
fra Almind og Birgittelyst havde 
fulgt opfordringen og har efterføl-
gende trænet to eller flere gange 
om ugen for at afslutte hele 
træningen med at gennemføre et 
løb på 5 km . Det er så flot gået af 
jer alle sammen . Det er med til at 
styrke sammenholdet i området – 
og så skal man selvfølgelig ikke 
undervurdere effekten på en egen 
krop! Godt initiativ fra Christina, 
og mon ikke vi hører mere fra 
hende? Kan man løbe 5 km, kan 
man også løbe 10!? 
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Dagene op til Sankt Hans blev i 
år fulgt ekstra nøje . Det meget 
tørre og solrige forår havde 
udløst et afbrændingsforbud i det 
meste af landet og i særdeleshed 
i Viborg Kommune . En Sankt 
Hans aften uden bål og grill bliver 
vel aldrig en ”rigtig” Sankt Hans 
aften? Heldigvis nåede vi at få 
tilstrækkeligt med regn i ugerne 
op til Sankt Hans, så kommunen 
ophævede afbrændingsforbuddet 
umiddelbart før den 23 . juni . Afte-
nen forløb ”som vi plejer”: grillen 
blev tændt og teltet var klart til at 
tage imod sultne deltagere . Der 
var et ”pænt” deltagerantal; men 
vi var i skarp konkurrence med 
VM i fodbold samt Snapstinget 
inde i Viborg . Der mødte dog 
en del yderligere op til kl . 20 .45 
hvor vores formand Henrik Møller 
kunne holde båltalen .  I år var der 
overhovedet ikke problemer med 

at tænde bålet, nærmest tværti-
mod . I løbet af kort tid var hele 
bålet indhyllet i røg og flammer, 
og de lejlighedsvise hårde vind-
stød spillede ”kispus” med røg, 
gløder og flammer . Heldigvis in-
gen uheld selvom Laurids Nielsen 
kæmpede med brændende græs-
totter .

I lighed med Garden Games og 
”Køb-salg-byttedag” ligger der 
også billeder fra Sankt Hans i 
grundejerforeningens facebook-
gruppe .

Den bedste nyhed i lange tider 
for Birgittelyst stod at læse i 
Viborg Stifts Folkeblad den 21 . 
juni: vores kro genåbner med 
første åbningsdag fredag den 22 . 
juni . Historien er den at Karina 
og Peter Aggerholm flyttede til 
Birgittelyst i foråret, hvor de så 

Grundejerforeningen 
Birgittelyst
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den tomme bygning . Efter me-
gen snak frem og tilbage beslut-
tede parret at købe kroen med 
henblik på at drive den videre 
med fokus på god gammeldags 
kro-mad til rimelige penge . Som 
sagt så gjort . Der blev knoklet 
for at renovere hele bygningen 
og fredag den 22 . juni kl . 10 .00 
kunne Karina og Peter tage imod 
de første gæster – i øvrigt på 
Karinas fødselsdag . Underteg-
nede og hustru besøgte kroen 
den efterfølgende søndag – med 
hærvejsvandrere passerende 
forbi eller siddende i solen foran 
kroen med lidt koldt at fornøje sig 
på . Vi bestilte kroens stjerneskud, 
som vi kort efter kunne nyde i den 
flotte, lyse og nyrenoverede kros-
tue . Hvor var det dejligt atter at 
kunne sidde i de små hyggelige 
lokaler, med god mad og drikke 
og en god snak med kroens vært 
Peter . Vi ser frem til mange gode 
besøg i fremtiden og opfordrer 
hermed alle i Birgittelyst til at 
bakke op omkring ”vores” lille hy-
ggelige kro . Velkommen til Karina 
og Peter – og ikke mindst til liv på 
kroen . Det har været savnet .

Sidste uge i juni modtog vi alle to 
sorte affaldsbeholdere fra Viborg 
Kommune . En længe varslet æn-
dring i afhentning af dagrenova-
tion kunne hermed træde i kraft . 
Hver husstand har som standard 
modtaget en beholder til flasker, 
glas og aviser/papir samt en 

anden beholder til dagrenovation 
og ”madaffald” .  Et nærstudium 
af Revas´s hjemmeside gav 
information om tømning, dato 
og hvilken beholder der skulle 
tømmes . Det nye i ordningen er 
at vi alle skal køre beholderne 
til matriklens skel for tømning . 
En pligt man dog kan betale sig 
fra mod et mindre beløb til Re-
vas . Læs mere om ordningen på 
Revas´s hjemmeside eller i det 
udleverede materiale .

Sommerferien står for døren, 
og tomme huse har en magisk 
tiltrækningskraft på tyveknægte . 
Vær med til at passe godt på 
vores ejendomme i Birgittelyst 
– læs mere på nabohjælp .dk og 
tilmeld dig hvis du ikke allerede 
har gjort det . Lad os passe godt 
på hinandens huse, så vi fortsat 
kan fortælle at vi bor trygt og 
godt .

Med tanke på at når dette læses, 
er dagens længde allerede beg-
yndt at aftage, skal der herfra blot 
lyde et ønske om en rigtig god 
sommer og nyd nu de lyse som-
meraftener så længe de varer .

For Grundejerforeningen 
Birgittelyst
Bjarne Lefevre Larsen

Grundejerforeningen 
Birgittelyst



     X  i kalenderen

HUSK at få jeres arrangementer med i kalenderen …

HUSK!

18. - 19. aug
vores pastorat deltager i 24-timersløbet i Viborg – meld  
dig gerne som løber/hjælper .
 
9. sept.
Åben Præstegård

3. oktober
100 år med højskolesangbogen 
v/ Birgitte Hansen i Sjørslev

6. okt
Høstfest i Landsbyhuset .

13. november
Bob Dylan arrangement i Lysgård Kirke

19. november
Domprovst Thomas Frank fortæller i Almind Forsam-
lingshus om sin tur i havkajak fra Skt . Petersborg til 
Byzans 

HUSK  DEADLINE FOR INDLÆG...
Skal du have et indlæg med i næste

nummer af Landsbyposten,
er sidste frist for indlevering:

 den 5. september 2018.



Forening m.m. Kontaktperson Mail Telefon nr. 

A/B Husflidsforening Karina Bitsch k.bitsch@email.dk 86 62 98 68

A/B Idrætsforening  post@abif.dk 22 78 91 99

A/B Støtteforening Tina Dam f.dam@privat.dk 28 18 15 48

Almind Borgerforening Anders Åge K. Laier   laierfam@post5.tele.dk    40 23 96 60       

Almind Jagtforening Erik Johnsen  Tolstrupgaard@8800.dk 61 36 74 64

Almind Kultur-  Gerda Bitsch  villybitsch@gmail.com   24 63 00 02
og Forsamlingshus  

Almind Peder Jespersen  86 63 90 57
Pensionistforening

Grundejerforeningen Henrik Møller  familienmoeller@fiberpost.dk 40 64 25 73
Birgittelyst 

Landsbyhuset Lysgaard Torkil Kristensen torkilkri@gmail.com   24 42 44 29

Menighedsrådet Else Mikkelsen landhus@gmail.com 24 60 89 26

Nedenstående støtter og står bag landsbyposten

Redaktion:

v/Sidsel Nordby
landsbyposten@gmail.com 
Mobil: 20 84 86 60

Deadline næste blad den 5. september 2018
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 Salg og service af landbrugsm
askiner og have/park-m
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Ring og få et godt tilbud på din næ
ste 

plæ
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Høstfest i Lysgård 2018
Landsbyhuset
Skelhøjevej 9.

Lørdag den 6. oktober
Kl.18.30

3 rettes menu

Levende musik
– Sonny Møller spiller !

Pris som de seneste år: kun 200 kr.

Tilmeld senest 30. september til:
Else eller Grethe og Ove.

Høstfest komitéen:
Else og Aksel: Tlf. 24 60 89 26

Grethe og Ove: Tlf. 40 72 31 40
Michelle og Michael

Karina og Bent


